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АНОТАЦІЯ
        Стратегія розвитку туризму регіону в контексті функціонування ринку праці
      У першому розділі було проведено аналіз еволюції розвитку туризму; аналіз та
обгрунтування сутності поняття «туризм»; розглянуто організаційно-економічні основи
розвитку туризму. Виявили, що роль ринку праці у розвитку туризму проявляється в
сукупності соціальних і економічних відносин, спрямованих на залучення працівників в
туристичну сферу.
      У другому розділі було проведено аналіз і оцінку розвитку туризму: організаційні та
економічні аспекти; діагностику проблем регіонального ринку праці, як фактор який 
гальмує розвиток туризму.
     У третьому розділі проведено економетричне прогнозування чинників впливу на
туристичні потоки Полтавського регіону; проведено соціологічне анкетування 
користувачів веб-сайту туристичного агентства на прикладі «Вжух» м. Кременчука; 
обґрунтованостратегію розвитку туризму регіону в контексті функціонування ринку праці.
    У четвертому розділі визначено поняття «ефективність» – це здатність організації
(системи, групи людей, людини) приносити певний ефект, результат. Вона визначається як
відношення результатів діяльності праці до витрат на управління.

    Ключові слова: розвиток туризму, регіональний ринок праці, організаційно-
економічні аспекти, туристичні потоки, стратегічні орієнтири розвитку туризму.

SUMMARY

     Strategies for the development of tourism in the region in the context of the functioning
of the labor market
    In the paper theoretical basis of the tourism development in the light of the situation on the
regional labor market is studied, tourism as an object of the research and management is 
analyzed, organizational and economical bases of the tourism development are investigated, the 
role of the labor market in the tourism development is studied, organizational and economical 
aspects of the tourism development are analyzed and estimated. 
   Besides, we ran a diagnostics of the regional labor market problems, as a factor, which acts as a 
brake on the tourism development. 
    In addition, we suggested alternative strategic orientations of the tourism development. 
Furthermore, we made predictive estimates taking into account functioning of regional labor 
market.

Key words: tourism development, regional labor market, organizational and economical
aspects, tourist flows, strategic orientations of the tourism development.


